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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 

 

της ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ’’ 
 

από την ανώνυμη εταιρεία ’ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ ΑΕ – ΠΡΟΟΔΟΣ’’  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του κ.ν. 2190/1920, (α) το Διοι-

κητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ’ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟ-

ΠΩΛΕΣ ΑΕ – ΠΡΟΟΔΟΣ’’,  και αριθμό ΓΕΜΗ 059123304000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Ω-

ραιοκάστρου και ειδικότερα στο 9ο χλμ. της Π.ΕΟ Θεσσαλονίκης – Κιλκίς και β) η γενική συ-

νέλευση των εταίρων της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙ-

ΑΤΡΟΦΗ-ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ’’, και αριθμό ΓΕΜΗ 

058822604000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Δέλτα και ειδικότερα στα Ν. Μάλγαρα, γνωστοποι-

ούν την πιο κάτω περίληψη των από 31-7-2015 όρων απορρόφησης της δεύτερης από την 

πρώτη. 

Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77α του Κ.Ν. 

2190/20 και του Ν.Δ. 1297/72, με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας ’ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑ-

ΤΡΟΦΗ-ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ’’ από την ανώνυμη εταιρεία 

’ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ ΑΕ – ΠΡΟΟΔΟΣ’’, με βάση τα οικονομικά στοιχεία 

(οικονομικές καταστάσεις) της 31.12.2014 

 

Η απορροφούμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και πα-

θητικό) στην απορροφούσα εταιρεία, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία φαίνε-

ται στον ισολογισμό της, της 31-12-2014 και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι 

τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης. Η απορροφούσα εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική 

κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης 

εταιρείας. 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας ανέρχεται σε 1.685.880 ευρώ, διαιρούμε-

νο σε 56.196 μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστης, η δε εσωτερική εκτιμηθείσα 

αξία κάθε μετοχής ανέρχεται σε 88,01 ευρώ.   

Το εταιρικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας ανέρχεται σε 99.000 ευρώ, διαιρούμενο 

σε 3.300.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστου, η δε εσωτερική εκτι-

μηθείσα αξία κάθε μετοχής ανέρχεται σε 14,39 ευρώ. 

 

Η σχέση ανταλλαγής των εταιρικών μεριδίων της απορροφούμενης εταιρείας προς τις μετοχές 

που θα λάβουν οι μέτοχοι αυτής από την απορροφούσα εταιρεία, προσδιορίσθηκε σε 6,12 : 1, 

ήτοι οι εταίροι της απορροφούμενης θα ανταλλάξουν έξι και δώδεκα εκατοστά  (6,12) εταιρι-
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κών μεριδίων που κατέχουν με μία (1) νέα μετοχή της απορροφούσας που θα εκδοθούν απ’ 

αυτήν, λόγω αυξήσεως του κεφαλαίου της εκ της συγχωνεύσεως. 

Μέρος της αξίας του εταιρικού κεφαλαίου  της απορροφώμενης € 19.770,00 θα αποσβεστεί 

διά συγχύσεως και με το υπόλοιπο της αξίας € 79.230,00 (δηλαδή € 99.000,00 μείον 

19.770,00) θα γίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην απορροφώσα Ανώνυμη Εταιρία, με την 

έκδοση 2.641 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας € 30,00 η κάθε μία και οι μετοχές αυτές θα 

διανεμηθούν στους μετόχους της απορροφώσας κατ΄ αναλογία κτήσεως των μετοχών αυτής 

στην ημερομηνία ολοκληρώσεως της απορροφήσεως. 

Τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον η εκτίμηση της περιουσίας των συγχωνευομένων εταιρειών 

σύμφωνα  με το άρθρο 71 του Κ.Ν. 2190/20, συμπέσει με την εκτίμηση που έχουν κάνει τα 

Διοικητικά τους Συμβούλια. Σε περίπτωση που η εκτίμηση είναι διαφορετική, η συγχώνευση 

θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κατά το ως άνω άρθρο 71, έκθεση εκτίμησης. 

 

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα εκδοθούν από την απορροφούσα εταιρεία οι νέοι 

τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα ανταλλαγούν με τα εταιρικά μερίδια που κατέχουν οι εταίροι της 

απορροφούμενης εταιρείας σύμφωνα με τους ανωτέρω περιγραφέντες όρους. 

Οι εταίροι της απορροφούμενης εταιρείας θα παραδώσουν τα εταιρικά τους μερίδια στα γρα-

φεία της απορροφούσας εταιρείας, σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμ-

βούλιο αυτής και θα παραλάβουν ταυτόχρονα τις νέες μετοχές που δικαιούνται. 

Οι παλαιοί τίτλοι των εταιρικών μεριδίων της απορροφούμενης εταιρείας θα ακυρωθούν, συ-

ντασσομένου για το σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο της απορ-

ροφούσας εταιρείας. 

Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, οι μετοχές που θα παραδοθούν στους 

εταίρους της απορροφούμενης εταιρείας, θα παρέχουν σ’ αυτούς, το δικαίωμα συμμετοχής 

στα κέρδη της απορροφούσας εταιρείας. 

 

Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της απορροφούμενης εταιρείας μέχρι την ολοκλήρωση της 

συγχώνευσης, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της και όχι για 

την απορροφούσα εταιρεία, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διά-

στημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτή. Εάν κατά το άνω διά-

στημα, η απορροφούμενη εταιρεία πραγματοποιήσει κέρδη ή ζημίες, αυτά θα ανήκουν στους 

μετόχους της, και ειδικότερα στην περίπτωσή μας, λόγω της καθολικής ιδιοκτησίας των εται-

ρικών μεριδίων της απορροφούσας, θα ανήκουν στην απορροφώσα. 

 

Δεν υπάρχουν εταίροι της απορροφούμενης εταιρείας, οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή 
προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην εταιρικών μεριδίων. 
 
Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τον Διαχειριστή και τους τακτικούς ελεγκτές των 

συγχωνευομένων εταιρειών, δεν προβλέπονται από το καταστατικό τους ή από αποφάσεις 

των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους  και εταίρων τους, ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ού-

τε τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με την παρούσα σύμβαση συγχώνευσης. 
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Από της τελειώσεως της συγχώνευσης, η απορροφούσα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια 

και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις 

και έννομες σχέσεις της απορροφούμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με 

καθολική διαδοχή. 

 

Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την αίρεση της έγκρισης της συγχώνευσης από τις Γενικές Συνε-

λεύσεις των συγχωνευομένων εταιρειών. 

 

Για την :’ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ ΑΕ – ΠΡΟΟΔΟΣ’’:  

 

Ιωάννης Πηλίδης    

 

 

Αλέξανδρος Παπαδόπουλος 

 

 

Για την ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ’’: 

 

Στέφανος Βουδούρης 

 


